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Referat fra Hovedstyremøte den 11/10 – 2021. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det startet kl. 13.00 og ble avsluttet ca. kl. 15.00. 

Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Stein Helleborg, Jørn Hansen, 

Karina Mathisen, Finn K. Hansen, Harald Walderhaug og Stian Svelle 

Camilla Løhre hadde meldt forfall.                                               

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 25.06.2021 ble godkjent uten 

merknader. 

 

 

2. Økonomi, status pr juni. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått. Det har blitt sendt fire purringer medlemmene, og vi må anta at 

de som kommer til å betale har betalt. Et bedriftsmedlem har foreløpig ikke 

betalt. Alle kjemiinstituttene har betalt og vil dekke rundt halvparten av 

IUPAC-kontingenten. Jotun har kommet til som nytt konsernmedlem. 

Utgiftene ser også for dette året ut til å bli lavere enn budsjettert. Alt i alt er 

økonomien under kontroll.   

 

Aksjon: Stian forsøker å følge opp med bedriftsmedlemmet som ikke har 

betalt. 

 

 

3. Ingen Labmesse i 2022, hva med Landsmøtet? 

I Kjemi 4/2021 kan vi lese at Lab- og medtekmessen er avlyst for 2022. Mer 

bekymringsfullt er signaler fra Melanor om at det er usikkert om Labmessa 

vil bli arrangert i nåværende form i fremtiden. Dette har åpenbart store 

konsekvenser for vårt Landsmøte. Hovedstyret ønsker mer informasjon om 

hva vi kan vente oss fremover. 

 

Aksjon: Hege følger opp mot Melanor.  

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Generalforsamlinger i IUPAC og EuChemS 

Generalforsamlingene i IUPAC og EuChemS har blitt gjennomført digitalt.  

 

IUPACs generalforsamling ble gjennomført som en serie av digitale møter 

fra 4/8-2021 til 15/8-2021, til dels på svært ukurante tidspunkt, da dette 

foregår internasjonalt. Hege og Stian deltok, med god hjelp av Leiv Sydnes. 

Det digitale formatet er ikke egnet til å gi innsikt i hva IUPAC arbeider med 

eller hvordan IUPAC er organisert. Det ble gjennomført valg, og de nordiske 

selskapene hadde på forhånd delt sin kjennskap til kandidatene. Resultatet av 

valget ble som følger: Wolfram Koch ble valgt som kasserer; Ehud Keinan 

som visepresident; Hemda Garelick, Ken Sakai, Zhigang Shuai, Laura 

McConnell og Zoltan Mester ble «Elected Members of the Bureau». 

 

Generalforsamlingen i EuChemS ble gjennomført 21/10-2021, dvs. etter vårt 

styremøte, men referenten tillater seg å oppsummere her allikevel. Stian 

deltok. EuChemS har opplevd nedgang i medlemstallene og ytterligere 

nedgang i inntekter ettersom EuChemS Chemistry Conference (som 

vanligvis genererer noe inntekt) har blitt utsatt. (Neste er i Lisboa 2022, 

deretter Dublin 2024.) Derfor ble en kontingentøkning vedtatt. Dette var 

diskutert på et forberedelsesmøte i forkant av generalforsamlingen. For oss 

innebærer dette en økning på om lag 15 % eller 700 EUR. Valg: Nicola 

Amaroli (gjenvalgt), Slavica Razic og Cristina Radulescu ble valgt inn i 

«Executive Board». På grunn av jobbytte hadde Kenneth Ruud trukket sitt 

kandidatur til «Executive board». 

 

 

5. Tiltak for å øke selskapets aktivitet og synlighet.  

Dette er oppfølging av tidligere diskuterte saker, se punkt fire i referatet fra 

hovdestyremøtet 25/6-2021. Meget kort: 

 

Flyer/rekrutteringsbrosyre. Hovedstyret støtter ideen om å samle informasjon 

om selskapets aktiviteter i en kort brosjyre som kan brukes til rekruttering. 

 

Aksjon: Stian lager første utkast. 

 

Samarbeidsforum NKS/institutt. Hovedstyret er meget positive til dette, men 

savner informasjon om hva som er hensikten. 

 

Aksjon: Stian skaffer mer informasjon fra Einar Uggerud. 

 

Bladet Kjemi. Hovedstyret ønsker å revitalisere bladet ved å vekke til live 

redaksjonsrådet. Hovedstyret ønsker å opprettholde Teknas engasjement og 
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bidrag til bladet, men vi trenger å tydeliggjøre hva NKS kan tilby Tekna i et 

slikt samarbeid. 

 

Aksjon: Jørn og Stian utvikler forslag til mandat for redaksjonsrådet. 

 

Aksjon: Hege og Stian samler underlag til eventuelt møte med Tekna. 

 

6. Orienteringer, søknader, neste møte 
 

Neste møte blir 9. desember, fysisk i Oslo. Styremøte på KI 16.00-18.00. 

Middag 19.00 (Restaurant Tolvte, MUNCH). 

 

 

7. Eventuelt 

Jørn Hansen informerte Hovedstyret om sitt engasjement rundt grønn og 

bærekraftig kjemi. Han ønsker å gå inn i EuChemS’ «Division of Green and 

Sustainable Chemistry». Hovedstyret støtter dette. 

 

Aksjon: Stian finner ut av en eventuell opptaksprosess med EuChemS. 

 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 22/10-2021 

 


